สรุปมติยอการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 6/2553 วันจันทรที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553
ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่อง

มติที่ประชุม

การบริหารงานบุคคลสวนขาราชการ
1

- กองการเจาหนาที่

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- คณะวิศวกรรมศาสตร
2

- สํานักงานอธิการบดี
- กองการเจาหนาที่
- กองธุรการ (กําแพงแสน)
- สํานักทะเบียนและประมวลผล
- สํานักบริการคอมพิวเตอร

3

- สถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน

4

- กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2553
เมื่อวันจันทรที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ม. ครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2553

ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก
1 ระดับ
ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูชํานาญการ

อนุมัติแตงตั้ง นายรุง เรืองผล ใหดํารงตําแหนงสูงขึ้นอีก 1 ระดับ เปนตําแหนง
ชางเทคนิค 5 ระดับ 5
อนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงผูชํานาญการ จํานวน 7 ราย
1. น.ส.เนตรทราย ยอดพรหม ดํารงตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 7 ตําแหนง
ผูชํานาญการ ระดับ 7
2. น.ส.กมลธรรม เลิศอุปถัมภ ดํารงตําแหนงบุคลากร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7
3. นางธีรวรรณ โศภิษฐนภา ดํารงตําแหนงบุคลากร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7
4. น.ส.ธัญสุดา นิลกําแหง ดํารงตําแหนงนักวิชาการพัสดุ 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7
5. นายธีระพล คลายสิงห ดํารงตําแหนงนักวิชาการศึกษา 7 ตําแหนงผูชํานาญการ
ระดับ 7
6. น.ส.วาสนา รุงเรือง ดํารงตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร 7 ตําแหนงผูชํานาญการ
ระดับ 7
7. น.ส.จิตธนา โตนดดง ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 7 ตําแหนงผูชํานาญการ
ระดับ 7
อนุมัติแตงตั้ง นางนวลวรรณ ฟารุงสาง ดํารงตําแหนงนักวิจัย ระดับ ตําแหนง
ผูเชี่ยวชาญ ระดับ 9
อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือน นางวิมล จรูญพงศ ตําแหนงเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป 5 ระดับ 5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา
(กําแพงแสน) ไปตั้งจาย ณ งานบริหารและธุรการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งขาราชการใหดํารง
ตําแหนงผูเชี่ยวชาญ
ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการ

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

เรื่องเสนอทราบ
1
- กองการเจาหนาที่

เรื่อง
รับทราบผลการดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

มติที่ประชุม
รับทราบ

การบริหารงานบุคคลสวนพนักงานมหาวิทยาลัย
เรื่องสืบเนื่อง
1
- วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1
- คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

2

- คณะมนุษยศาสตร
- คณะวิทยาศาสตร
- คณะศึกษาศาสตร
- สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
- คณะวิทยาศาสตรการกีฬา

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงตําแหนงการจางและแตงตั้งบุคคล อนุมัติเปลี่ยนแปลงตําแหนงการจาง นางระพีพร ศรีจําปา จากเดิมตําแหนงอาจารย
เปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการ
เปนตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คัดเลือก
ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
(สายวิชาการ) โดยการคัดเลือก
จํานวน 2 ราย คือ
1. น.ส.กุลธิดา นุกูลธรรม คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
2. น.ส.ทัศตริน เครือทอง คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร
ขออนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย อนุมัติจางและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการคัดเลือก จํานวน 7 ราย คือ
โดยการคัดเลือก
1. น.ส.นภาภรณ หาญวิรุฬห คณะมนุษยศาสตร
2. น.ส.พัทธธีรา ชัยวราธนพัฒน คณะวิทยาศาสตร
3. น.ส.พิมพใจ ทองกร คณะศึกษาศาสตร
4. นายสุเมศ เขียวคราม คณะศึกษาศาสตร
5. น.ส.น้ําผึ้ง อนุกูล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.
6. นายธีรพันธ สังขแกว คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
7. น.ส.มิ่งขวัญ มบขุนทด คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
ทั้งนี้ มอบกองการเจาหนาที่รวบรวมตําแหนงในลักษณะที่เปนวิชาชีพและกําหนดคุณวุฒิ
ใหตรงกับตําแหนงวิชาชีพนั้น ๆ นําเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาตอไป

ลําดับ

หนวยงานที่เสนอ

3

- คณะมนุษยศาสตร
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ

4

- คณะศึกษาศาสตร
- คณะสัตวแพทยศาสตร
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร
- คณะวิทยาศาสตรและ
วิศวกรรมศาสตร

5

- กองการเจาหนาที่

6

- กองธุรการ (กําแพงแสน)

เรื่อง

มติที่ประชุม

ขออนุมัติกําหนดเงื่อนไขคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เพื่อ
มีมติอนุมัติกําหนดเงื่อนไขการบรรจุผูมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี เปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้
บรรจุบุคคลเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย ขอใหคณะมนุษยศาสตร และคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ยืนยันการจัดหาทุน
เปนกรณีพิเศษ
สําหรับศึกษาตอในตางประเทศ และตองไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
ณ ตางประเทศกอน จึงนําเสนอ ก.บ.ม.พิจารณาอนุมัติการบรรจุ หากไมตรงรอบการ
ประชุมใหดําเนินการขอบรรจุใน ก.บ.ม.วาระพิเศษ
ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยให อนุมัติกําหนดอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยใหไดรับตามคุณวุฒิ จํานวน 7 ราย คือ
ไดรับตามคุณวุฒิ
1. น.ส.วีณา ยาไทย คณะศึกษาศาสตร
2. น.ส.โสมจิรา พรหมบัวดี คณะศึกษาศาสตร
3. นางศรัญญา พัวพลเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร
4. น.ส.วรางคณา จิตตชุม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
5. นายรชา เทพษร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
6. นางภัทราวดี ประเสริฐสังข คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
7. น.ส.รุจิรัตน หาตรงจิต คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
ขออนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิพนักงาน
อนุมัติกําหนดอัตราคาจางตามคุณวุฒิระดับปริญญาโทที่ไดรับเพิ่มขึ้นของ นายภูริทัต
มหาวิทยาลัย
ศุภคุณ พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ขออนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงาน
อนุมัติตัดโอนตําแหนงและอัตราคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย จากกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัย
(กําแพงแสน) ไปตั้งจาย ณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 6 ราย คือ
1. นายอนุสรณ เรืองศรี
2. นายสุธี ชาวนาฟาง
3. น.ส.วรรณา วองไววุฒิ
4. นายทศพร วัฒนพันธศักดิ์
5. น.ส.สิริวรรณ ชมภูแกว
6. นายจักรกฤษณ วันดี

